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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer

identyfikacyjny 00123865000000, ul. J. Wybickiego  7A, 31-261  Kraków, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. +48 12 632-33-00, e-mail centrum@min-pan.krakow.pl, faks +48 12 632-35-

24. 

Adres strony internetowej (url): https://min-pan.krakow.pl 

Adres profilu nabywcy: https://min-pan.krakow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich

zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustawy Pzp: Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń związanych z

zaprojektowaniem i wykonaniem dodatkowych instalacji dotyczących systemu automatyki i

zarządzania budynku, systemu oświetlenia oraz lokalnej sieci komputerowej zlokalizowanych w

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (nowe skrzydło) budynku laboratoryjno-

biurowym z garażem podziemnym o łącznej wartości nie większej niż 850 000 zł. Warunki

zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o



zamówienie podstawowe. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na

jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt

6) Pzp. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń związanych z

zaprojektowaniem i wykonaniem złącza SN oraz stacji transformatorowej, dodatkowych

instalacji dotyczących systemu automatyki i zarządzania budynku, systemu oświetlenia oraz

lokalnej sieci komputerowej zlokalizowanych w stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia

(nowe skrzydło) budynku laboratoryjno-biurowym z garażem podziemnym lub jego obrębie, o

łącznej wartości nie większej niż 850 000 zł. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w

sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe 


